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िेखकाचे टटप्पण

न्यूयॉकक बंदरात एका स्वतंत्र बेटावर स्वातंत्र्य देवतिेा पुतळा उभाआहे. 

१८८४ साली फ्रान्सच्या रहहवाशांनी १५१ फूट उंिीिा हा तांब्यािा पुतळा
अमेररकेतील लोकांना भेट हदला. जगभरात हा पुतळा अमेररकेिे आणि
स्वातंत्र्यािे प्रतीक म्हिून प्रससद्धआहे. 

१८६५ साली एका मेजवानीत या पुतळ्यािी कल्पना जन्माला आली. 
लोकांना त्यावेळी अमेररकेिे कौतुक होत.े या दोन्ही देशांत स्वातंत्र्यािे जे
पे्रम होते ते साकारण्यासाठी त्यांना काहीतरी प्रतीक हवे होत.े 

या मेजवानीत फे्रडररक बार्थोल्दी नावािे एक सशल्पकार उपस्स्र्थत होत.े 

ही कल्पना त्यांना फार आवडली. त्यांनी लगोलग हातात मशाल
घेतलेल्या स्त्रीच्या भव्य पुतळ्यािी रेखाटने करण्यास प्रारंभ केला. 
पुढील दहा वर्ाकत त्यांनी ही योजना तयार केली आणि त्यासाठी ननधीही
उभारला. या पुतळ्याच्या ननसमकतीच्या कामावर त्यांनी बारीक लक्ष ठेवले. 

हा िकाकिारा तांब्यािा पुतळा तयार झाल्यावर त्यािे भाग सुटे
करण्यात आलेआणि अटलांहटक महासागर ओलांडून न्यूयॉकक ला
पाठवण्यासाठी एका जहाजावर िढवण्यात आले. दोनआठवडयांिा
प्रवास झाला असताना वाटेत एक मोठे वादळ झाले आणि त्यामुळे
जहाजाला आणि पुतळ्यालाही मोठाि धोका ननमाकि झाला. ‘खास
पुतळ्यािा ववलक्षि प्रवास’ (‘द कॉपर लेडी’) ही वादळात काय होऊ शकले
असते यािी एक काल्पननक कर्था आहे. स्वातंत्र्य समळवण्याच्या प्रयत्नात
असलेल्या पॅररसमधील एका लहान मुलािी देखील ही गोष्ट आहे. 



पॅररस, फ्रान्स
१८८३ चा अखेरचा काळ

“ए पोरा!” लुई मालेओरडले. 

“तू परत तो पुतळा पहायला गेला होतास ना?” 

आंदे्रने उत्तर देण्यािा प्रयत्न केला, 

“हो, पि मी काम संपवलं आहे…” 

मालेनी आंदे्रिा दंड पकडला

आणिओरडले, 

“परत जर मी तुला पुतळ्याकडे जाताना पाहहलं

तर तुला जेवि समळिार नाही! 

जा, आता गाढवआि

आणि गाडीत सामान भरून घे!” 

आंदे्रने कोळसा गाडीत भरायला सुरुवात केली. 

ते करताना देखील तो

तांब्याच्या सुंदर पुतळ्यािाि वविार करत होता. 

नतिे सुंदर डोळे आणि नतच्या हातातली मशाल

त्याच्या डोळ्यासमोरुन हलत नव्हती. 

आंदे्रिे आई-वडील

दोन वर्ाांपूवी, तो ९ वर्ाांिा असताना

मरि पावले होत.े 

तो आता लुई माले

या त्यांच्या शेजाऱयांकडे राहत होता. 



त्या बदल्यात माले यांना

कोळसा पोिवण्याच्याकामात

आंदे्र मदत करत असे. 

र्थोडयाि हदवसात,

आंदे्र एकटाि सवक काम पाहू लागला. 

माले त्याला र्थोडसेे सशळेपाके अन्न

आणि तबेल्यात झोपायला देत असत. 

पि त्याला कामािे पैसे ककंवा मोकळा वेळ समळत नसे. 

परंतु, तरीही आंदे्र मात्र पुतळ्याकडे परत परत जात असे. 

दसुऱया हदवशी कामाला जाण्यापूवी

आंदे्रने एक सफरिंद घेतले. 

जोसेकफन या गाढवाने लवकर पाय उिलावेत

म्हिून त्याने ते आपल्या णखशात ठेवले. 

अखेर त्यािे कोळसा पोिवण्यािे

सवक काम पार पडले. 



`

मगकामगार पुतळा बनवण्यािे काम करत होते

नतरे्थ तो घाईघाईने गेला. 

फ्रें ि लोक हा पुतळा अमेररकेतील लोकांना

भेट म्हिून देिार होत.े 

काही लोक नतला

‘जगाला प्रकाश देिारे स्वातंत्र्य’ 

ककंवा र्थोडक्यात ‘स्वातंत्र्य देवतिेा पुतळा’ 

असे म्हित असत. 

आंदे्र साठी मात्र ती ‘एक देवता’ होती. 

आंदे्र दाराशीि र्थबकला. 

लाकडािा िुरा आणि वाफ,

लाकूडआणि िुना,

भट्टीतीलआगआणि लोखंड

या सगळ्यािा वास त्याला फार आवडत असे. 



कधीकधी तो कामगारांना त्यांच्या कामात मदत करत असे. 

आज त्याने लोहारकाम करिाऱया

कामगारांसाठी भट्टीला वारा देण्यािे काम केले. 

पुतळ्यािा सांगाडा बनवण्यासाठी आता

लोखंडाला आकार देण्यािे काम िालू होत.े 

त्याने सुतारांना णखळे नेऊन देण्यािे

कामही केले. 

तांब्याच्या पत्र्यांना आकार देण्यासाठी

लाकडी सांगाडा आणि सािे बनवण्यािे काम सरुु होत.े

तांबटांिे काम पाहण्यात

आंदे्र अगदी रंगून जात असे. 

तांब्याच्या पत्र्यावर हातोडा मारला की

‘घि! घि!’ असा आवाज येत असे. 



तांब्याच्या पत्र्यातून पुतळ्याच्या

कपडयाच्या िुण्या आणि

तांबूस रंगािी त्विा तयार झाली. 

तांबटांनी जिू नतला स्जवंत केले!

कोिीतरी आंदे्रच्या खांद्यावर हात ठेवला. 

ते होते फे्रडररक ऑग्युस्त बार्थोल्दी. 

पुतळ्यािी जबाबदारी त्यांच्यावर होती. 

“तू परतआलेला हदसतोस!’ ते म्हिाले. 

“होय, साहेब!” आंदे्रने उत्तर हदले. 

“आजमी हातोडी घेऊन काम करू का?” 

“पिआिखी एका तांबटाला देण्यासाठी माझ्याकडे

पैसे नाहीत,” बार्थोल्दी म्हिाले. 

“मला पैसे नाही हदलेत तरी िालेल,” 

संधी समळण्याच्या आशेने आंदे्र म्हिाला. 

“ठीकआहे. प्रयत्न करून पहा,” 

बार्थोल्दीनी परवानगी हदली. 



आंदे्रने एक लाकडी सािा,

एक हातोडी आणि तांब्यािा पत्रा घेतला. 

इतर तांबटांिे काम पाहून

त्याने तांब्यािा तो पातळ पत्रा त्या साच्यात

काळजीपूवकक बसवायला सुरुवात केली. 

“आंदे्र, तुझ्या हातात िांगले कसबआहे,”

काही हदवसांनी बार्थोल्दी म्हिाले. 

“उद्या तू पुतळ्यावर काम कर.” 

दसुऱया हदवशी

आंदे्रने दोन सफरिंदे घेतली! 

जोसेकफनआता िांगली वेगाने धावू लागली. 

लवकरिआंदे्र तांब्यावर घि मारण्यािे

काम करू लागला. 

“आता हा पुतळा अमेररकेला जाण्यासाठी

जवळ जवळ तयार झाला आहे, नाही का?” 

आंदे्रने बार्थोल्दीना वविारले. 

“हो. पि नतला उभे करण्यासाठी िौर्थरा बांधायला

अमेररकेतील लोकांना ननधीिी गरजआहे,” ते म्हिाले. 

“तुला या देवतचे्या डोक्यावरील मुकुटापयांत

जायिे आहे का?” 

बार्थोल्दीनी कारखान्याच्या मागच्या बाजूिे

एक दार उघडले. 

आंदे्र आणि बार्थोल्दी पायऱया िढून

डोक्यापयांत पोिले. 



आंदे्र मुकुटाच्या काठापयांत वर िढला. 

खाली काम करिारे कामगार

खेळातल्या सैननकांसारखे हदसत होत.े 

“बार्थोल्दी साहेब, आपि हा पुतळा

अमेररकेला का पाठवतो आहोत? 

आपि तो इरे्थि का नाही ठेवत?”   

आंदे्रने वविारले. 



“फ्रान्सआणि अमेररका

यांच्यातील मैत्रीिे हा पुतळा

म्हिजे एक प्रतीकआहे,” बार्थोल्दीनी उत्तर हदले. 

“दोन्ही देशांनी लोकांना हवे तसे

जगण्यािे आणि काम करण्यािे

स्वातंत्र्य समळवण्यासाठी लढा हदलाआहे. 

स्वातंत्र्य देवतिेा हा पुतळा आपल्याला

ते स्वातंत्र्य जपण्यािी पे्ररिा देईल.” 

ते दोघे खाली उतरले

तवे्हा सूयक मावळतीच्या जवळआला होता. 

लवकरि अंधार पडिार होता. 

जोसेकफनला घेऊन

आंदे्र घाईघाईने रस्त्यातून ननघाला. 

माले त्यांिी वाटि पाहत होत.े 

“तू परत उसशरा आला आहेस,” ते खेकसले. 

आज तुला जेवायला

पाव आणि िीज पि समळिार नाही!” 



रं्थडी जसजशी वाढू लागली, 

तसेआंदे्रिे कामही वाढले. 

बऱयाि वेळा ते अंधार पडपेयांत िाले. 

कधी त्याला भूक लागायिी,

त्यािा फाटका कोट

रं्थडीसाठी पुरेसा नव्हता. 

घरी वेळेवर येण्यािी तो काळजी घेत असे, 

पि बऱयाि वेळा तो पुतळा पहायला जात असे. 

पुतळ्याच्या करंगळी साठी तांब्यािा पत्रा

ठोकण्यासाठी त्याने मदत केली होती. 

देवतचे्या करंगळीिी लांबी होती

सात फूट! 

पुढल्या वर्ीच्या वसंत ऋतूत

एक हदवसआंदे्र बार्थोल्दीच्या

शेजारी उभा होता. 

ते दोघे पुतळ्याकडे पाहत होत.े 

पुतळा आता पूिक झाला होता. 

हातातील मशालीपासून

ते पायाच्या अंगठ्यापयांत

पुतळा सूयकप्रकाशात िमकत होता. 

आंदे्र म्हिाला, “देवत,े

तू ककती सुंदर आहेस!” 



अखेर पुतळा अमेररकेत पाठवण्यािी

वेळ येईपयांत आिखी एक वर्क उलटले. 

एक हदवस सकाळी

आंदे्रने जोसेकफनला बाजारासमोर र्थांबवले. 

वतकमानपत्रे ववकिारा एक मुलगा

ओरडत होता, 



“‘स्वातंत्र्य देवतचे्या पुतळ्यािी गोष्ट वािा!” 

“पुतळ्यािे काय?” आंदे्रने वविारले. 

“अमेररकेला पाठवण्यासाठी

आता तो पुतळा उतरवला जातआहे. 

तीि तर गोष्टआहे,” मुलाने सांचगतले. 

त्या रात्री आपल्या फाटक्या िटईवर

पडला असताना

आंदे्र पुतळ्यािाि वविार करत होता. 

आता तो त्याला परत कधीि हदसिार नाही. 

अमेररका कशी असेल

यािी तो कल्पना करू लागला. 



एखादा तरुि नतरे्थ िांगली मजुरी समळवून

नव्याने आयुष्य सुरु करू शकतो, 

अशा गोष्टी त्याने ऐकल्या होत्या. 

मला जर पुतळ्याबरोबर नतरे्थ

जाता आले तर… 

अिानक तो उठून बसला. 

त्याला एक कल्पना सुिली होती. 

कदाचित ती प्रत्यक्षात येईल देखील! 

२० मे १८८५
रुऑ, फ्रान्स

आंदे्र खोक्यांच्या एका रांगेमागे दडून बसला. 

खलाशांनी त्याला पहहले असेल का? 

नतकडे पॅररसमध्ये

कामगारांनी पुतळ्यािे भाग वेगळे करून

दोनशेपेक्षा अचधक लाकडी खोक्यांमध्ये

व्यवस्स्र्थत भरले होत.े 



त्या खोक्यांबरोबर आंदे्रने

आगगाडीतून या मोठ्या बंदरापयांत

प्रवास केला होता. 

आता ‘इझरे’ नावाच्या युद्धनौकेवर

शेवटिे खोके िढवण्यात आले होत.े 

तो जर िटकन बोटीवर िढला नाही,

तर पुतळा अमेररकेला ननघून जाईल.  

आंदे्रने एक मोठा श्वास घेतला. 

मग तो बोटीत िढण्याच्या फळीवरून

जोरात पळत सुटला. 

दोरखंडाच्या एका मोठ्या वेटोळ्यामागे लपून

सवक आवाजांिा कानोसा घेत तो वाट पाहू लागला. 

त्यािी छाती जोरजोरात धडधडत होती. 

मागच्या बाजूने

त्याला काही आवाज ऐकू आले. 



दोन मािसे त्याच्याजवळून िालत ननघाली होती. 

आंदे्रने श्वास रोखून धरला

आणि अंधाऱया भागात लपून बसला. 

ती मािसे ननघून गेली, आंदे्र त्यांना हदसला नव्हता. 

आता त्याला लपण्यासाठी

एक िांगली जागा शोधायिी होती. 

आजूबाजूला पाहहल्यावर आंदे्रला डकेच्या खालच्या भागाकडे

जािारी एक सशडी हदसली. 

नतर्थपयांत रांगत जाऊन तो खाली उतरला. 

आता तो बोटीच्या सामान भरलेल्या

खालच्या भागात होता. 

नतर्थल्या अंधुक प्रकाशात

खोकी त्याला जेमतमेि हदसत होती.  

खोकी दोरखंडाने बोटीला

बांधून ठेवलेली होती. 

हळूि तो दोन खोक्यांच्या

मधल्या जागेत जाऊन बसला. 

बोटीिा प्रवास सुरु झाल्यावर,

तो हळूि म्हिाला,

“आताआपि अमेररकेला ननघालो आहोत!” 



सामानाच्या जागेत बसूनआंदे्रिा प्रवास

दोनआठवडे शांतपिे हेलकावे खात िालू होता. 

रात्रीच्या वेळी तो डकेच्या वरच्या भागातील

स्वयंपाकघरापयांत लपत-छपत येऊन

पािी आणि र्थोडसेे खािे घेऊन जात असे. 

एका रात्री तो आपल्या लपण्याच्या जागी

परत येत असताना

आंदे्रला त्याच्या पाठीमागे

फळ्यांच्या कुरकुरण्यािा आवाज येऊ लागला. 

कोिीतरी त्याच्यामागे येत असिार!

खलाशांिी कुजबुज त्याला ऐकू आली. 

त्यांच्यापैकी एकजि म्हिाला, 

“इरे्थ एखादा िोर लपलेला असिार.” 



अिानक सामानाच्या जागेिे दार

मोठा आवाज करत मोडून पडले. 

बोटीिे हेलकावे िालूि होत.े 

वाऱयािाही मोठा आवाज येत होता. 

घाईघाईने सशडीवरून वर जाताना

खलाशी ओरडले, 

“डकेवर िला! मोठे वादळ येतआहे.”

आंदे्रने हळूि ननश्वास सोडला! 

पिआता जहाजािे हेलकावे

वाढले होते

आणि दरवेळी ते अचधक जोरािे होत.े 

दोरखंडाने बांधलेली खोकी ववचित्र आवाज करत

एकमेकांना धक्के देऊ लागली होती. 

आंदे्रच्या मानेवर

समुद्रािे गार पािी ओघळू लागले होत.े 

अिानक, जहाजािी

एखाद्या उधळलेल्या घोडयाप्रमािे हालिाल झाली. 

आंदे्र जहाजाच्या दसुऱया टोकापयांत गडगडत गेला. 



मोठ्या प्रयत्नाने तो उठून उभा राहहला. 

“कडाड कट!” 

एक दोरखंड तुटायलाआला होता. 

जहाजाने आिखी एक उसळी घेतली,

तर ते खोके

इतर खोक्यांवर आपटिार होत.े 

मग पुतळ्यािी मोडतोड होिार! 

आंदे्रने तो दोरखंड पकडला

आणि परत बांधण्यािा प्रयत्न करू लागला.  

पि ते फारि कठीि होत.े 

तो सशडीवरून जाऊ लागला

पि वाटेति र्थबकला. 

जहाजात लपून छपून जािारे प्रवासी

जर सापडले, तर त्यांिी पररस्स्र्थती

फारि वाईट होत,े हे त्याला माहहत होत.े 

त्याला कदाचित तुरंुगात पाठवतील. 

ककंवा त्याहूनही वाईट, म्हिजे मालेकडे परत
पाठवतील. 



जहाजािे हेलकावे

वाढति होत.े 

सुटे झालेले खोके घरंगळले

आणि जवळच्या दोन खोक्यांवर आदळले. 

त्याच्या एका बाजूला िीर पडली. 

आता मात्रआंदे्र सशडीवरून वर गेला.

त्याच्या भववष्यापेक्षा

पुतळा अचधक महत्त्वािा होता. 

डकेवर आल्यावर

त्याला मोठमोठ्या लाटा

जहाजावर आदळत असलेल्या हदसल्या. 

जोरािा पाऊसजहाजाला झोडपत होता. 

आंदे्र एका खलाशावर आदळला. 

वारा जोरजोरात घोंघावत होता. 

आंदे्र मोठ्याने ओरडला, 

“खाली, सामानाच्या भागात

एक दोरखंड तुटलाआहे.”



खलाशाने ओरडून इतरांना सूिना हदल्या. 

सशट्ट्या वाजू लागल्या. 

दोन खलाशी आंदे्रच्या मागोमाग

खाली उतरले. 

कुशलआणि शस्क्तवान बोटांनी

त्यांनी ननखळलेली खोकी बांधून टाकली. 

पुतळा आता सुरक्षक्षत होता. 

वादळ र्थांबल्यावर आंदे्रला

जहाजाच्या कप्तानापुढे उभे करण्यात आले. 

“म्हिजे हा आपला छुपा प्रवासी आहे तर!” कप्तान म्हिाला. 

“तुला आता बोटीवर काम करावे लागेल

आणि मग तुला फ्रान्सला परत पाठवून देऊ.” 

खलाशी त्याला दाराकडे घेऊन जाऊ लागले,

तसाआंदे्र फारि ननराश झाला. 

अिानक त्यांना एक झटका देऊन तोओरडला, 

“साहेब, कृपा करून जरा ऐकून घ्या!

मला केवळ पुतळ्याबरोबर अमेररकेला जायिे होत.े

आणिखोके ननसटलेआहे हे मीि सांचगतले ना?” 



कप्तानाने वविारले,

“आणि तुझ्या आई-वडडलांिे काय?” 

आंदे्रने उत्तर हदले, “मलाआई-वडील नाहीत

आणि माझा मालकफार दषु्ट होता. 

पि बार्थोल्दीने मला पुतळ्यासाठी काम करू हदले. 

पुतळ्याच्या हातािा तांब्यािा पत्रा मी बसवलाआहे. 

एक तांबट म्हिून मला

अमेररकेत काम करायिे आहे.” 

कप्तानआता लक्ष देऊन ऐकत होता. 

मगआंदे्रने त्याला पुतळ्याबद्दल साचंगतले. 

पुतळ्याच्या िुिीदार वस्त्राि,े मुकुटािे

आणि मशालीिे त्याने विकन केले. 

“साहेब, हे स्वातंत्र्यािे प्रतीकआहे,” 

आंदे्र पुढे म्हिाला, 

“लोकांना हवे तसे

जगण्यािे स्वातंत्र्य!”



कप्तानाने र्थोडा वविार केला. 

मगखलाशांकडे वळून तो म्हिाला, 

“या मुलाला एक बादली आणि पोछा द्या. 

अमेररकेत तो कदाचित तांबट होईलही,

पिआता तरी तो जहाजावरिा साधा कामगार असेल.”

आंदे्रिे मनआशेने भरूनआले. 

तो आता अमेररकेत

पुतळ्याबरोबर राहिार होता. 

मोठ्या खुशीति

आंदे्र डकेकडे वळला. 

नंतर काय झािे… 

१७ जून १८८५ रोजी पुतळा सुरक्षक्षतपिे न्यूयॉकक च्या बंदरात पोिला. 
पुढील वर्कभरात अमेररकन कामगारांनी िौर्थरा पूिक केला. अखेर, २८
ऑक्टोबर १८८६ ला स्वातंत्र्य देवतचे्या पुतळ्यािे अनावरि करण्यात
आले. त्यासाठी एक मोठा समारंभ करण्यात आला. बंदर बोटींनी भरून
गेले, राष्राध्यक्षांनी भार्ि केले आणि न्यूयॉकक शहरात मोठे संिलन
करण्यात आले. 

गेल्या अनेक वर्ाांत अमेररकेत स्र्थानयक होण्यासाठी येिाऱया लोकांनी
या स्वातंत्र्य देवतचे्या पुतळ्याला एक नवा अर्थक हदलाआहे. अमेररकेत
आल्यावर हदसलेली पहहली गोष्ट म्हिून अनेकांना त्यािी आठवि
आहे. 

हातातील मशाल उंिावून अमेररकेत नव्याने येिाऱयांिे ही देवता स्वागत
करते आणि त्यांना स्वातंत्र्यािा मागक दाखवत.े अमेररकेतील सवक
लोकांसाठी ती मैत्री, स्वातंत्र्यआणिआशेिे महान प्रतीकआहे. 
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